
Resum executiu de resultats 1a enquesta sobre 
desenvolupament sostenible als hospitals
Objectius:

Conèixer com s’està abordant el desenvolupament sostenible en els centres hospitalaris de 
Catalunya, l’estat de situació i servir d’impuls a les iniciatives que ja s’estan desenvolupant. 

MetOdOlOgia:

Enquesta on-line de 45 preguntes adreçades a equips directius de 36 centres hospitalaris associats 
a La Unió (52 % dels centres adscrits a la XHUP). Resposta variable (obert/tancat). Discriminació 
entre Hospital General Bàsic, Hospital de Referència i Hospital d’Alta Tecnologia. Índex de resposta: 
100 %.

cOnclusiOns pRincipals: 

 - El desenvolupament sostenible és vist per la gran majoria de directius com un valor afegit, una 
gestió col·lectiva i un compromís, en aquests moments més adreçat cap al nivell estratègic. 

 - Només un terç dels centres hospitalaris afirmen tenir el desenvolupament sostenible introduït en 
els instruments de gestió habituals. En aquest sentit, el desenvolupament sostenible ha de tenir 
una trajectòria futura clarament marcada per l’operativització.

 - La gran majoria de professionals estaria d’acord amb la importància d’integrar criteris de 
sostenibilitat en la pràctica assistencial, que és l’àmbit on tenen una menor implementació, i 
creurien que això no suposaria cap pèrdua en l’eficiència.

 - Els centres han dut a terme nombroses iniciatives que s’adscriuen en el discurs i també en la 
pràctica del desenvolupament sostenible en el triple vessant: econòmic (estalvi de costos), social 
(millora de la qualitat) i ambiental (reducció dels impactes).

 - Les iniciatives relacionades amb la reducció de recursos i consums energètics són àmpliament esteses 
en els centres hospitalaris, amb estalvis econòmics rellevants que arriben al 7 % de mitjana anual.

Reptes: 

 - Es detecta la necessitat d’aprofundir estratègicament i operativa en el desenvolupament 
sostenible des de l’àmbit de la governança de les institucions de salut a través de la visió global, 
les eines de gestió i la comunicació.

 - Existeix un eix de millora molt destacable en la integració del desenvolupament sostenible 
en la pràctica assistencial a través de la implicació dels professionals que han de participar i 
protagonitzar el canvi d’hàbits i processos tot garantint i millorant la qualitat assistencial.

 - És necessari reforçar la visió del desenvolupament sostenible com un àmbit d’actuació que 
afavoreix l’estalvi econòmic fruit d’una gestió eficient dels recursos.

 - Cal fomentar espais i canals de participació col·lectiva de les institucions sanitàries, els 
professionals, els partners, l’administració, i en general de tots els actors del sistema, per tal 
d’impulsar la difusió i benchmark de les nombroses iniciatives que ja són una realitat i els resultats 
que se’n deriven.



Agraïment:
La primera enquesta sobre desenvolupament sostenible als hospitals, 
elaborada per Gesaworld i la Unió Catalana d’Hospitals, ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de les institucions que segueixen:

•	 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, 
Fundació Privada

•	 Aran Salut, Serveis Assistencials Integrats S.L

•	 Clínica Girona

•	 Clínica Salus Infirmorum

•	 Clíniques de Catalunya (H Sagrat Cor i H Tremp)

•	 Consorci Hospitalari de Vic

•	 Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

•	 Consorci Sanitari de l’Anoia

•	 Consorci Sanitari de Mollet

•	 Consorci Sanitari de Terrassa

•	 Consorci Sanitari del Garraf

•	 Consorci Sanitari Integral

•	 Corporació de Salut del Maresma i la Selva

•	 Corporació Sanitària Clínic

•	 Corporació Sanitària Parc Taulí

•	 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau

•	 Fundació Hospital Asil de Granollers

•	 Fundació Hospital Comarcal Sant Bernabé

•	 Fundació Hospital de l’Esperit Sant

•	 Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

•	 Fundació Hospital Sant Joan de Déu Martorell

•	 Fundació privada Hospital de Campdevànol

•	 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot

•	 Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació 
Guttmann

•	 Fundació Puigvert. IUNA

•	 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor. Hospital 
Sant Rafael

•	 Gestió de Serveis Sanitaris

•	 Gestió Pius Hospital de Valls

•	 Grup Sagessa

•	 Hospital Plató Fundació Privada

•	 Hospital Sant Celoni FP

•	 Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues

•	 Institut Assistència Sanitària

•	 Institut Català d’Oncologia

•	 Mútua Terrassa

•	 Serveis de Salut Integral el Baix Empordà - 
Hospital de Palamós

Trobarà tota la informació detallada sobre els resultats de l’enquesta a 
www.gesaworld.com i www.uch.cat

http://www.gesaworld.com
http://www.uch.cat

